
De Gaume, 
zachtheid en betovering Onze lievelingsplekjes

Orval, het gouden dal
Zijn geschiedenis, legendes, trappistenbier, kaas, biermuseum, 
wandelingen, cisterciënzerabdij waarvan de ruïnes nog steeds erg mooi 
en suggestief zijn en open staan voor het bezoek, maken van deze plaats 
een absoluut te ontdekken en prestigieuze geheel.
www.orval.be

Hier bent u in het hart van de Provence... in België! Een van de “mooiste 
dorpen” van Wallonië, waar een bevoorrecht microklimaat de teelt van 
de wijnstok nog steeds mogelijk maakt. Tijdens uw wandelingen door 
de glooiende straten ontdekt u een beschermd erfgoed, 3 wijngaarden, 
maar ook wondermooie landschappen. www.torgny.be

Torgny, de kleine Belgische Provence

Afdaling van de Semois met kajak of kano, prachtige wandelingen in 
het hart van het bos, adembenemende uitzichten, het bezoek van de 
stadswijk van het fort en het oud kasteel ontdekken, het kleine stadje 
Chiny, stad der graven, heeft u veel aan te bieden.
www.chiny-tourisme.be

Chiny, de Semois

Montauban, ruïnes en hedendaagse kunst
Hoge vindplaats van de Gaume midden in het bos waar overblijfselen 
uit het verleden, erfgoed en hedendaagse kunst bijeenkomen, die er 
een unieke en magische site van maken. Deze natuurlijke site is ook 
samengesteld uit een wildrijke en uitzonderlijke flora en fauna.
www.etalle.be  -  www.caclb.be

Onze toppers

Een van de mooiste dorpen van Wallonië, gelegen aan de voet van de 
Sinemuriaanse cuesta langs de Semois en een paradijs voor schilders. 
Ook bekend om haar Internationaal Straten Festival, dat elke zomer in 
augustus plaatsvindt.
www.chassepierre.be

Chassepierre, dorp en festival

In het hart van Florenville opent Paysalia, de deuren van de 
landschapsinterpretatie en geeft je er de sleutels van. Je ontdekt 
er vier rijk geïllustreerde ruimtes die u uitnodigen om de charmante 
landschappen van de “Lorraine gaumaise” te ontdekken. 
www.florenville.org

Florenville, Paysalia 

Het “Parc Naturel de Gaume” nodigt je uit om zijn werkingsfilosofie te 
ontdekken via verschillende recreatieruimten: een moestuin die wordt 
geteeld in permacultuur, een gezelligheid -en zorgtuin en een originele 
ontvangstruimte met ecodesign waar een permanente tentoonstelling 
wordt gehouden over de verschillende missies van het natuurpark. 
Ontdek de opmerkelijke bomen van het kasteelpark dankzij je 
smartphone via de applicatie izi.TRAVEL. www.parc-naturel-gaume.be

Rossignol, Maison du Parc naturel



In Jamoigne wordt u verleidt door het prachtige kasteel “Faing” maar 
ook door de onlangs gestichte chocoladefabriek door de chocolatier 
Deremiens die zijn eigen chocolade wou produceren. Van de cacaoboon 
tot de pralines, de macarons, ...
www.si-jamoigne.be

Jamoigne, kasteel en chocolade

In het centrum van de stad heeft deze prachtige infrastructuur een 
25-meter sportbad, een leuk zwembad met rivier en bubbelbad, een 
leerbad en een peuterbad. Buiten, beschikt men over een gazon en een 
terras met ligbedden en een solarium. Verschillende groepslessen voor 
jong en oud zijn ook ter beschikking voor het publiek. Dit watercomplex 
wordt nu als de mooiste van de provincie Luxemburg beschouwd.  
www.piscinevirton.be

Virton, het zwembad

Gelegen in de overblijfselen van een voormalige 17e-eeuwse klooster, 
een spannend museum dat de vele facetten van de Gaume van gisteren 
en vandaag presenteert, waaronder archeologie, kunst, etnografie, 
regionaal meubilair, tradities en legendes. Het museum heeft ook 
onderdelen in verschillende gedecentraliseerde antennes.
www.museesgaumais.be

Virton, de Gaumse musea

De musea van Latour (het Museum Baillet Latour en het Oorlogsmuseum 
van de Gaume) presenteren twee thema’s die de regio gemarkeerd 
hebben: het epos van de vertegenwoordigers van de familie Baillet-Latour 
en de geschiedenis van de angstaanjagende slag der grenzen van 14-18. 
De kerk van Latour, volledig gerenoveerd, biedt 3 verschillende ruimtes: 
een culturele ruimte, een museumruimte (uitbreiding van het museum 
Baillet-Latour) en een eredienstige ruimte (gewijd aan de aanbidding).
www.musees-latour.be

Virton, de Musea van Latour

Een uitstekende ontspanningsruimte tijdens de mooie zomerdagen. Het 
meer wordt gevoed door bronwater van opmerkelijke kwaliteit. Het hele 
gezin vindt er plezier tussen zwemmen badmeester aanwezig in juli en 
augustus), speeltuin, skatepark, paintball en wandelingen.
www.sisaintleger.be

Saint-Léger, het meer van Conchibois

Wanneer men langs dit vredige Gaumse dorp reist moet men even 
stilstaan om het prachtig verhaal van deze zeer bijzondere boom te 
ontdekken, getuige van de oprichting van het dorp. Een iep met een 
rieten dak wordt volgens de traditie linde... 
www.meix-devant-virton.be

De Linde van Gérouville

Als natuurlijke en buitengewone curiositeit, vertegenwoordigt het 
moeras een unieke site in de Gaumestreek. Een wandelroute tussen 
België en Frankrijk laat toe om een uitzonderlijke flora en fauna te 
bewonderen. Een kwartel geeft toegang tot de meest vochtige zones.
www.soleildegaume.be

Musson, de Moeras van de Cussignière

Natuurlijke merkwaardigheid, de «Gros Cron» of «La Crânière» is een 
steile rots niet ver van het dorp Lahage gelegen, in de vallei van de 
Chevratte. De cron is een sponsachtige en grijze rots gevormd gedurende 
millennia door wateren van een bron met verstijvende eigenschappen. 
Een prachtige plek om te wandelen in de gemeente van Tintigny.
www.lorraine-gaumaise.com

Lahage, de Grote Cron

Maar ook...



Het pad vol met betovering en groene poëzie loopt langs de 7 heldere 
watermeren in de vallei van de Zigomars in Rabais. Door de plek 
gefascineerde kunstenaars hebben verschillende realisaties gecreëerd 
die u langs een rondrit van 1,5 km kan ontdekken. Kaart beschikbaar. 
www.soleildegaume.be

Het dromenpad

De feeënspelonk van Croix-Rouge, een grot aan de oorsprong van talrijke 
Gaumse legendes, bevindt zich in het midden van deze originele 1,5 km 
lange pad. Vind je kinderziel terug en ga op zoek naar elfjes, pak hun 
uitdagingen aan en ontdek hun geheimen! Kaart beschikbaar.
www.soleildegaume.be

Het feeënpad

Tochten en wandelingen

Met stapschoenen aan of op de zadel van uw fiets, ontdek ons prachtige 
erfgoed en onze betoverende landschappen. Deze 232 km lange 
grensoverschrijdende route bestaat uit een twintigtal etappes en 
verbindt alle toeristische bezienswaardigheden in de regio. 
www. randos.lorraine-gaumaise.com

De route: patrimoine et paysages

De Romeinse herenweg Reims-Trier doorkruist de «Belgische 
Lotharingen» op ongeveer 40 km. Om dit erfgoedaspect van de 
regio voren te brengen, werden 16 fietsroutes ontworpen in de 
sporen van de Gallo-Romeinen voor verschillende alle publiek.   
www.soleildegaume.be

Gallor, volg de gallo-romeinse sporen

Grensoverschrijdend parcours van 140 km dat de Lorraine Gaumaise 
doorkruist. Deze luswandeling loopt door Torgny, Montmédy en Marville 
om de grens terug over te steken bij Orval en zo de hoofdstad van de 
Gaume, Virton te bereiken via Florenville en de vallei van de Semois. 
www.europaventure.be  -  www.soleildegaume.be

De Gaumeroute

Deze route van 9 km verbindt Florenville met Jamoigne, het dorp van 
herkomst van de kunstenaar , tekenaar en scenarist van stripverhalen, 
Jean-Claude Servais. Dankzij zijn illustraties ontdek je de wereld van de 
vogels die in de regio nestelen terwijl u op de mooie plattelandswegen 
wandelt. Kaart beschikbaar.
www.florenville.org

Parcours Jean-Claude Servais

«In de sporen van 14-18» is een didactische wandeling die door 
verschillende gedenkplaatsen van de Eerste Wereldoorlog in Rossignol 
loopt. De wandeling, begint bij de kerk en wordt vervolgens opgeluisterd 
met 22 verklarende didactische panelen over de geschiedenis van de 
Grote Oorlog in Rossignol. 
www.si-tintigny.be

Parcours 14-18 te Rossignol

Honing wordt in Saint-Léger vereerd! Met dit ludiek parcours van een 
tiental kilometers, leer je meer over de wereld van onze vrienden de bijen 
dankzij 13 didactische panelen, evenals een bezoek aan een bijenstal, een 
honinghuis en een gemeenschappelijke tuin.
www.sisaintleger.be

Saint-Léger, het honing parcours



Pracht van de gotische kunst gelegen in het charmante dorpje van 
Avioth en verrassend qua afmetingen, het gebouw heeft de eeuwen 
sinds haar bouw rond 1250 overleefd. Voor de weelderige basiliek is 
de «Recevresse» een uniek monument ter wereld, een te ontdekken 
architectonisch wonder. 
www.avioth.fr

Avioth, de Basiliek tussen de velden

Als u in Montmédy aankomt, onder de hemel van de Maas, stort de zicht 
van de indrukwekkende citadel op de top van de heuvel. U bent meteen 
in een andere tijden opgenomen. Nadat u de twee ophaalbruggen bent 
overgestoken, ontdekt u deze vesting via het circuit van de wallen en zijn 
musea.
www.tourisme-montmedy.fr

Montmédy, de citadel

Ontdek de verrassende Renaissance stad Marville, het leven van de 
middenklasse mensen van de 15e eeuw en de weelderigheid van haar 
erfgoed door haar steegjes en huizen. Het dorp overheersend, de 
begraafplaats Saint-Hilaire is door haar van zeldzame schoonheid niet te 
missen.
www.tourisme-montmedy.fr

Marville, Renaissance stad

In Frankrijk

Gebouwd op drie rotsachtige pieken met uitzicht op de Semois, is kasteel 
één van de oudste feodale overblijfselen van België. Maar naast haar 
historische rijkdom gevoed door de legendarische Godfried van Bouillon, 
heeft Bouillon meer dan een sprong in het verleden bieden!
www.bouillon-initiative.be

Versterkte burcht van Bouillon

Nieuw uniek geheugencentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog in 
het hart van de stad Bastogne. Doorheen het prisma van de Slag van de 
Ardennen dompelt het de bezoeker in een meeslepende ervaring. U zult 
persoonlijk getroffen worden door dit historie.
www.bastognewarmuseum.be

Bastogne War Museum

Ontdek in het hart van de Franse Ardennen dit indrukwekkend fort van 
middeleeuwse oorsprong, een karakteristiek erfgoed. Beleef tijdens 
een paar uren de middeleeuwse tijd door de wallen te belopen in de 
voetsporen van de prinsen van de Marck en de Tour d’Auvergne. 
www.chateau-fort-sedan.fr

Versterkte burcht van Sedan

Dompel onder in het dagelijks leven van astronauten in Transinne! Dit 
recreatie  en ontdekkingcentrum met als thema de ruimtevaart en 
verovering is uniek in Europa. Spektakelparcours, 5D dynamische cinema, 
planetarium en vele andere activiteiten op het programma.
www.eurospacecenter.be

Euro Space Center

Ontdek een stad vol charme, een mix van stijlen tussen overblijfselen uit 
het verleden en hedendaagse architectuur. Slenter door de tijd in het 
kwartier «Grund» geklasseerd door UNESCO, omringd door wallen, een 
beetje winkelen, een museum bezoeken … er is voor elk wat wils.
www.visitluxembourg.com

Luxembourg - Stad

Op minder dan één uur rijden

Maison du Tourisme de Gaume  • www.soleildegaume.be
2b, rue des Grasses Oies B-6760 Virton
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